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Н

ародився 22 жовтня 1973 р. у м. Києві в родині
Тому і перший життєвий досвід праці Олексій
Олега Миколайовича й Людмили Анатоліївни Рум’янцев отримав саме тут, у «Союздорпроекті» — у
Рум’янцевих. Як син інженерів-дорожників, Олексій складі дослідницької партії він працював на геодезичних
Олегович із дитинства мріяв про навчання в КАДІ.
роботах у відрядженні до Смоленської області. Незвична,
«Довгі сходи із сірого мармуру, врочисті білі колони, далека від дому місцевість, де зовсім немає шляхів (саме
що зверхньо височіють над абітурієнтами, і скрізь — для подальшого їх проектування та будівництва робинатовпи юнаків і дівчат, які будь-що прагнуть опинити- лась геодезична зйомка), зате повсякчас трапляються пося серед студентів престижного вишу, розміщеного в кинуті села з казковими хатинками — саме такою на все
самому серці Києва, біля святого місця — Печерської життя запам’яталася Смоленщина Олексієві Олеговичу,
лаври. Шарудіння шпаргалок, перешіптування наляка- ставши потужним поштовхом до активної діяльності.
них колишніх школярів...», — саме так він згадує свій
Потім було навчання на підготовчому факультеті, перперший вступний іспит до УТУ.
ша сесія, що стала вступним іспитом, навчання на першоТоді йому, схвильованому та стривоженому, як і всі му курсі й навчальна практика у Плютах. За цей період
навколо, й на думку не спадало, що через деякий час і однокурсники стали друзями, а УТУ — другим домом.
суворі викладачі, і будівля, яка здавалась такою холод- Навчання не було легким,проте воно ніколи не було й нудною та непривітною, стануть рідними, а теплі спогади ним завдяки педагогам, з якими тодішнім студентам
про них будитимуть у серці почуття гордості й поваги справді пощастило. Адже в них викладав яскравий і колодо всього, пов’язаного з НТУ.
ритний Олексій Михайлович Таранов, лекції якого повниТа тоді, в 1990 р., усупереч прогнозам шкільних учи- лися афоризмами на кшталт: «Якщо Ви, красуне, приїхали
телів і впевненості самого абітурієнта Рум’янцева, спро- до Києва, аби не здобути професію, а вийти заміж — то на
ба вступу виявилася невдалою. Мабуть, далося взнаки Вас уже зачекалися в Будинку офіцерів». Або непереверхвилювання або просто витягнув саме той екзаме- шений Юрій Дмитрович Руденко, який був закоханий у
наційний білет, що залишився невивченим останньої мости й умів цією любов’ю «заразити» своїх студентів.
ночі. Але прагнення навчатися саме в УТУ було настільки
Саме завдяки цим чудовим людям, вважає Олексій
сильним, що про вступ до іншого навчального закладу Олегович, інженери-будівельники за спеціальністю
не могло бути й мови.
«Мости та транспортні тунелі» пронесуть теплі спогади
Тому, аби стати студентом, Олексієві Олеговичу про свою alma mater через усе життя.
довелося піти на підготовчий факультет та набути
З 1997 р. Олексій Рум’янцев працював у страховому ЗАТ
робітничого стажу.
«Фактотут», ЗАТ «Страхова компанія «УкраїнТут у нагоді стало те, що родина Руські Резерви»,АСК «Остра-Київ»,ВАТ «Страхом’янцевих — це династія інженерів.
ва компанія «ПЗУ Україна», ЗАТ «Страхова
Дідусь, бабуся та батьки Олексія Олеговича
компанія «Українська страхова група», ВАТ
не тільки брали участь у проектуванні
«Страхова компанія «Нова»,ПАТ «Просто-странайвідоміших в Україні мостів і автохування»,ПрАТ «Український страховий дім».
шляхів, а ще й працювали на одному
У 2012 р. він закінчив Київський націопідприємстві — в київській філії провіднональний торговельно-економічний універго інженерного інституту СРСР — «Союзситет, здобувши повну вищу освіту за
дорпроекту». За участі родини Рум’янцеспеціальністю «Бізнес-адміністрування».
вих лише в Києві були побудовані
Через рік Олексій Олегович був призначеМосковський і Південний мости, запроекний на посаду директора ТДВ «Страхове товатований Подільський мостовий перехід.
риство «Домінанта», де працює зараз. Нині ця
Рум’янцеві брали участь у проектуванні й
компанія входить до Топ–20 страховиків ринІз донечкою Веронікою
багатьох інших визначних споруд
ку і є однією з найбільш динамічних і перспекколишнього СРСР і України.
тивних страхових компаній України.

332

